VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON®
3000
NOVALON® 3000 je čisticí a odmašťovací prostředek
ředitelný vodou, vhodný na ocel, litinu a lakované
povrchy. Obsahuje inhibitory koroze a odmaštěným
součástkám dává mezioperační antikorozní ochranu. Je
velmi málo pěnivý, hodí se pro aplikace postřikem,
ponorem, tlakovým mytím i do ultrazvukových
odmašťovacích lázní.

POUŽITÍ
NOVALON® 3000 se používá v koncentraci 1-5% zejména v odmašťovacích lázních s postřikem, má dobrou pasivační
schopnost, pokud se neoplachuje. Před následnou povrchovou úpravou (nátěry, fosfátování, galvanické pokovení apod.)
je nutný oplach vodou.

VÝHODY
snadná aplikace

bezpečný k většině povrchů

vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ
Odmašťovací lázeň připravte napuštěním vany vodou v objemu cca 4/5 celkového objemu, přidejte vypočtené množství
koncentrátu NOVALON® 3000 a po promíchání doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohřátí na teplotu cca 50–60 °C
je lázeň připravená k práci. Pokud dochází k nežádoucímu pěnění, je možné přidat ODPĚŇOVAČ O 3000 v koncentraci
0,3–0,5 %. Během provozu je nutné doplňovat odpařenou vodu a podle potřeby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokud
dochází k delšímu skladování (nad 10 dnů) odmaštěných součástek, je možná delší mezioperační ochrana pomocí
oplachu cca 1–2% roztokem inhibitoru koroze IK 3000, pak je odolnost proti korozi asi trojnásobná.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Hodnota pH (20 °C)

10–11

Hustota (20 °C)

1085 kg/m3

Hořlavost

není hořlavinou
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NOVALON® 3000
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SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr

232 025

40 l kanystr

232 040

200 l sud

232 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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